BAMO – SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
1. Urząd Miejski w Będzinie – 22 września
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Uniwersytet Rozwoju - w Uniwersytecie Rozwoju chodzi o coś więcej niż tylko o naukę. Stawiamy
na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz zasianie w nich ziarenka ciekawości, z
którego wykiełkuje pasja do nauk ścisłych. Na tym oczywiście nie poprzestajemy! Doskonalimy
umiejętności twórcze i artystyczne dzieci, dbając przy tym o ich sferę społeczną
i emocjonalną.
Warsztat młodego konstruktora
Zajęcia z robotyki to nauka konstruowania i programowania poprzez zabawę uwielbianymi przez
dzieci klockami LEGO! Dzięki tworzeniu różnego typu robotów dzieci rozwijają zdolności
kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów! Na warsztatach wykorzystujemy laptopy ze
specjalnym oprogramowaniem oraz edukacyjne zestawy klocków LEGO WeDo oraz Lego
Mindstormst NXT.

2. Urząd Miejski w Będzinie – 6 października
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Radek Nosal - Magister Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku
Wychowanie Fizyczne. Licencjonowany Instruktor Zumba Fitness – przynależność do ZIN (Zumba
Instruktor Network). Instruktor "Fitness - nowoczesne formy gimnastyki" i trener piłki nożnej.
Zakochany w tańcu kultury hip-hopu. Prezenter wielu maratonów i warsztatów z cyklu Zumba
Fitness.
Zajęcia taneczne – funky style
Obecnie często spotyka się pojęcie „Funk Style”, pod którymi rozumie się style taneczne związane
z muzyką hip-hop (np. popping, locking). Promotorzy tego kierunku odwołują się do okresu lat 80.
i ówczesnych tańców ulicznych (electro boogie, boogaloo). Funky w szerszym znaczeniu określa
optymistyczne i „luźne” podejście.

3. Urząd Miejski w Będzinie – 20 października
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Time4events - Agencja eventowa zajmująca się organizacją i wsparciem imprez. Nieustająca pasja,
doświadczenie oraz przyjemność z wykonywanych zadań - to właśnie
z takich powodów powstała firma Time4events. Każde zlecenie jest nowym odkryciem
i jednocześnie projektem stanowiącym wyzwanie. Zespół agencji to osoby z pozytywnym,
twórczym i zorganizowanym podejściem, którzy idą przez życie z pasją.
Zajęcia umuzykalniające z logorytmiką – „ZNAJDŹ SWÓJ RYTM”
Zajęcia wykorzystujące naturalną potrzebę ruchu i ekspresji dzieci. Uczestnicy komponują
własne utwory muzyczne, nie tylko samodzielnie tworząc nietypowe instrumenty muzyczne, ale
przede wszystkim wykorzystując swój naturalny potencjał w postaci głosu, gestodźwięków, itp.
Zajęcia kształtują umiejętności muzyczne, poczucie estetyki, uważność, wrażliwość muzyczną oraz
umiejętność współpracy.

4. Urząd Miejski w Będzinie – 3 listoopada
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Fabryka Wiedzy – Pomysł zrodził się w głowach absolwentów chemii i biologii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, którzy zaangażowali swoją wiedzę
i oszczędności, aby kreatywnie i w ciekawy sposób promować nauki ścisłe. Fabryka Wiedzy to
świat eksperymentów, zabawy i wyobraźni przeznaczony dla dzieci
i dorosłych oraz dla osób chcących pogłębić swoją wiedzą i po prostu oddać się rozrywce przy
niezapomnianych eksperymentach.
Powietrzne eksperymenty
Razem z naszymi małymi adeptami sprawdzimy czym jest, z czego się składa i jakie właściwości
ma powietrze. Sprawdzimy czy w butelce może powstać chmura. Przy użyciu powietrznych dział
zburzymy plastikowy mur. Wykorzystując zjawisko odrzutu będziemy strzelać rakietami,
sprawdzimy czy jednym dmuchnięciem można napełnić balon oraz czy balony mogą lewitować.

5. Urząd Miejski w Będzinie – 17 listopada
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin - jest stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznej, które
zajmuje się odtwórstwem historycznym średniowiecza przełomu XIV i XV wieku. Koncentrujemy
się zarówno na rekonstrukcji kultury materialnej okresu późnego średniowiecza, jak i działalności
sportowej związanej z Ruchem Rycerskim w postaci różnego rodzaju turniejów rycerskich,
pokazów, buhurtów.
Stroje i uzbrojenia w średniowieczu
W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość doświadczalnego zetknięcia się z czasami
średniowiecza i dodatkowego poszerzenia wiedzy, która zostanie przekazana w atrakcyjnej formie.
Zajęcia są interaktywne – uczestnicy przymierzą stroje i elementy zbroi. Są też świetnym
uzupełnieniem wiedzy historycznej oraz wiedzy o społeczeństwie z wyjątkową formą przekazu
łączącą naukę z zabawą.

6. Urząd Miejski w Będzinie – 1 grudnia
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Zajęcia plastyczne z Ośrodkiem Kultury
Zajęcia kreatywne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych o tematyce mikołajkowo świątecznej

7. Urząd Miejski w Będzinie – 15 grudnia
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.15 (II grupa)
Time4events - Agencja eventowa zajmująca się organizacją i wsparciem imprez. Nieustająca pasja,
doświadczenie oraz przyjemność z wykonywanych zadań - to właśnie
z takich powodów powstała firma Time4events. Każde zlecenie jest nowym odkryciem
i jednocześnie projektem stanowiącym wyzwanie. Zespół agencji to osoby z pozytywnym,
twórczym i zorganizowanym podejściem, którzy idą przez życie z pasją.
Zajęcia teatralne „WYRAŹ SIEBIE!”

Zajęcia skupione wokół słowa, ruchu, muzyki i plastyki mające na celu nie tylko rozwój
artystyczny i poznawczy dzieci, ale przede wszystkim – przygotowujące je do wyzwań, jakie niesie
funkcjonowanie w społeczeństwie (przybieranie postaw i ról, prezentowanie, odczytywanie
i nazywanie emocji, współdziałanie w grupie, radzenie sobie ze stresem, itp.).

8. Urząd Miejski w Będzinie – 12 stycznia
godz. 10.00 (I grupa); godz. 11.30 (II grupa)
Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak - grupa wykwalifikowanych, doświadczonych
nauczycieli, pedagogów, którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach ciekawość
otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie.
Zajęcia kulinarne - zdrowa tortilla
Zajęcia kulinarne dla dzieci prowadzone są w formie warsztatowej, każdy uczestnik sam wykonuje
wszystkie czynności przy tworzeniu potrawy. Dzieci poznają zasady zdrowego odżywiania,
wartości odżywcze składników, czego unikać w codziennej diecie a jakie zdrowe produkty wkładać
do szkolnej śniadaniówki. Tym razem zapraszamy do komponowania własnych tortilli, zamiennika
klasycznej kanapki

